
 Додаток № 3а

ХХХУ сесії 8 скликання  № 2 від  25.07.2019року

ЗМІНИ
обсягів асигнувань по загальному та спеціальному  фондах

 Воскресенського  селищного бюджету на 2019 рік
. (грн.)

КВК Мета призначення

в т ч 

РАЗОМ Джерело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Загальний фонд

1 01 Збільшення видатків на придбання маркованих конвертів.

1750 0 0 0 1750 1*

2 01

5400 0 0 0 5400 1*

3 01 Зменшити видатки на придбання предметів та матеріалів.
-36010 0 0 0 -36010 2*

-21875 0 0 0 -21875 2*

-21875 0 0 0 -21875 2*

-17042 0 0 0 -17042 2*

 рішення селищної ради"Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 
2019 рік"

№№ 
пп

Найменування коду програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки 
споживання

Видатки 
розвиткуоплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0110150 "Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне 
забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, 
сільської рад"

0113242 "Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення" Збільшення видатків на здійснення передплати на районну газету "Вісник 

Жовтневщини" на ІІІ квартал 2019 року для пільгової категорії населення (150 
екземплярів). 

0116030 "Організація 
благоустрою населених пунктів"

Зменшити видатки на співфінансування з селищного бюджету на "Поточний 
ремонт зупиночного комплексу по вул.Свободи ріг вул.Садова в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад).

Зменшити видатки на співфінансування з селищного бюджету на "Поточний 
ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,1 в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад).

Зменшити видатки на співфінансування з селищного бюджету на "Поточний 
ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,53 в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад).



Разом: -96802 0 0 0 -96802
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 01
0 0 0 6888 6888 2*

9289 0 0 0 9289 2*

Разом: 9289 0 0 6888 16177

5 01

0 0 0 -6888 -6888 2*

6 06

Збільшення видатків для проведення повірки газових лічильників. 2780 0 0 0 2780 1*

169252 0 169252 0 169252

9* 155775грн.

2*  13477грн

30000 0 0 0 30000 2*

48750 0 48750 0 48750 2*

26968 0 0 0 26968 2*

Разом: 277750 0 218002 0 277750

7 06

931 0 0 0 931

1* 291грн.

2* 640грн.

Збільшення видатків підключення до інтернету мережі Пересадівської ЗОШ.
2500 0 0 0 2500 1*

804 0 0 0 804 2*

15973 0 0 0 15973 2*

625910 0 625910 0 625910 2*

Зменшення видатків на оплату природного газу.
-878205 0 -878205 0 -878205 2*

0119770 "Інші субвенції з 
місцевого бюджету".

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного бюджету до 
обласного бюджету на співфінансування на придбання музичних 
інструментів, комп"ютерного обладнання, відповідного мультимедійного 
контенту (до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету)

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного бюджету 
районому бюджету на утримання закладів охорони здоров"я первинної 
медико-санітарної допомоги (кошти на відключення газопостачання  
механічним шляхом в АЗПСМ ).

0119800 "Субвенція з місцевого 
бюджету державному бюджету 
на виконання програм 
соціально-економічного 
розвитку регіонів".

Зменшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного бюджету до 
обласного бюджету на співфінансування на придбання музичних 
інструментів, комп"ютерного обладнання, відповідного мультимедійного 
контенту (до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету)

0611010 "Надання дошкільної 
освіти".

Збільшення видатків на оплату постачання теплової енергії (альтернативне 
опалення).

Збільшення видатків на оплату технічного обслуговування твердопавливного 
обладнання (альтернативне опалення).

Збільшення видатків на придбання паливних гранул (пелетів) (альтернативне 
опалення).

Збільшення видатків на оплату послуг з виготовлення дитячих ігрових 
майданчиків.

0611020 "Надання загальної 
середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими 
школами, 
ліцеями,гімназіями,колегіумами
."

Збільшення видатків для проведення позачергової технічної перевірки засобу 
обліку, встановленого у трифазній електроустановці.

Збільшення видатків для придбання господарчих товарів (облаштування 
віконних відкосів у ідальні Пересадівської ЗОШ).

Збільшення видатків для придбання будівельних матеріалів (проведення 
поточного ремонту у котельні Воскресенської ЗОШ).

Збільшення видатків на оплату постачання теплової енергії (альтернативне 
опалення).



Разом: -232087 0 -252295 0 -232087

Разом по загальному фонду селищного бюджету -34700 0 -34293 0 -34700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Спеціальний фонд фонд

1 01

0 0 0 25325 25325 3*

2 01

0 0 0 53210 53210 2*

0 0 0 246560 246560 2*

51790 51790 2*

0 0 0 3240 3240 5*

0 0 0 -351560 -351560 2*

Разом: 0 0 0 3240 3240

3

01

0 0 0 331669 331669 4*

0 0 0 36852 36852 5*

0 0 0 337465 337465 4*

0117362 "Виконання 
інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури 
об"єднаних територіальних 
громад"

Збільшення видатків дофінансування з селищного бюджету на "Капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вул. Жовтнева в с.Пересадівка Вітовського 
району Миколаївської області (до субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних 
громад).

0117363 "Виконання 
інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку окремих територій"

Збільшення видатків для реалізації об"єкта будівництва "Капітальний ремонт 
водонапірної башти "Рожновського" в с.Пересадівка, по вул.Івана Франка 
Вітовського району Миколаївської області"(субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Збільшення видатків для реалізації об"єкта будівництва "Капітальний ремонт 
водонапірної башти "Рожновського" в с.Пересадівка, по вул.Івана Франка 
Вітовського району Миколаївської області"(субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на придбання ігрового майданчику(субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на виконання експертизи кошторисної частини проектної 
документації за робочим проектом "Капітальний ремонт покриття парку 
ім.С.Т.Шаповаленка, вул.Свободи, с.Калинівка 

Зменшення видатків на "Капітальний ремонт покриття парку 
ім.С.Т.Шаповаленка, вул.Свободи, с.Калинівка (субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій).

0117368 "Виконання 
інвестиційних проектів за 
рахунок субвенцій з інших 
бюджетів"

Збільшення видатків на "Реконструкцію вуличного освітлення вул.Чайки, вул. 
Жовтнева (від ТП-368) в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 
області" (субвенція з обласного бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію 
мікропроектів місцевого розвитку)

Збільшення видатків на співфінансування з селищного бюджету 
на"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Чайки, вул. Жовтнева (від ТП-
368) в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області" (до субвенції 
з обласного бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів 
місцевого розвитку)

Збільшення видатків на "Реконструкцію вуличного освітлення вул.Шевченка, 
пров.Пушкаревського, пров.П"ятанчука (від ТП-368) в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області" (субвенція з обласного бюджету  
місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку)



3

0 0 0 37496 37496 5*

Разом: 0 0 0 743482 743482
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 01

0 0 0 7392 7392 3*

0 0 0 7392 7392 3*

0 0 0 14784 14784

5 01

199976 0 0 0 199976 6*

197865 0 0 197865 6*

198983 0 0 198983 6*

Разом: 596824 0 0 0 596824

6 06
Збільшення видатків на придбання котлів (альтернативне опалення).

0 0 0 133100 133100 3*

7 06

0 0 0 3254 3254 7*

0117368 "Виконання 
інвестиційних проектів за 
рахунок субвенцій з інших 
бюджетів"

Збільшення видатків на співфінансування з селищного бюджету на  
"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Шевченка, пров.Пушкаревського, 
пров.П"ятанчука (від ТП-368) в с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області" (до субвенції з обласного бюджету  місцевим 
бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку)

0117370 "Реалізація інших 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
територій"

Збільшення видатків на виконання експертизи проектної проектної 
документації робочого проекту "Капітальний ремонт дороги по вул.Зоряна в 
смт.Воскресенське Вітовського району  Миколаївської області"

Збільшення видатків на виконання експертизи проектної проектної 
документації робочого проекту "Капітальний ремонт дороги (відновлення 
елементів покриття) по вул.Шевченко на ділянці від буд.№ 40 в 
смт.Воскресенське  Вітовського району  Миколаївської області"

0117462 "Утримання та 
розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за 
рахунок субвенції з державного 
бюджету"

Збільшення видатків на "Поточний ремонт автомобільної дороги по 
вул.Риночна в смт Воскресенське Вітовського району (субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету).

Збільшення видатків на "Поточний ремонт автомобільної дороги по 
вул.Свободи в с.Калинівка Вітовського району (субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету).

Збільшення видатків на "Поточний ремонт автомобільної дороги по 
пров.Казацький в с.Калинівка Вітовського району(субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету).

0611010 "Надання дошкільної 
освіти".

0611020 "Надання загальної 
середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими 
школами, 
ліцеями,гімназіями,колегіумами
."

Збільшення видатків на співфінансування з селищного бюджету 
,забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів 
загальної середньої освіти (до субвенції з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду)



7 06

0 0 0 231234 231234 7*

0 0 0 249715 249715 7*

Разом: 0 0 0 484203 484203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 06

0 0 0 269888 269888 4*

0 0 0 29987 29987 3*

Разом: 0 0 0 299875 299875

9 06

23032 0 0 0 23032 8*

52651 0 0 0 52651 8*

Разом: 75683 0 0 0 75683

Разом по спеціальному фонду селищного бюджету 672507 0 0 1704009 2376516

Разом по загальному та  спеціальному фондах селищного бюджету 637807 0 -34293 1704009 2341816

Примітка :

1* За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року в сумі 12721грн.

2* Перерозподіл видатків.

3* Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок перерозподілу видатків в сумі 203196грн.

4*

5* Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019р.  в сумі 77588грн.

0611020 "Надання загальної 
середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими 
школами, 
ліцеями,гімназіями,колегіумами
."

Збільшення видатків на "Капітальний ремонт приміщення Воскресенської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів під обладнання спортивної зали для учнів молодших класів 
в смт Воскресенське по вул. Горького,66 Вітовського району Миколаївської 
області.

Збільшення видатків на "Капітальний ремонт ганків Пересадівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів по вул.Шевченка, 160в с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області".

0617368 "Виконання 
інвестиційних проектів за 
рахунок субвенцій з інших 
бюджетів"

Збільшення видатків на "Капітальний ремонт їдальні Пересадівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з обласного бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію 
мікропроектів місцевого розвитку)

Збільшення видатків на співфінансування з селищного бюджету на 
"Капітальний ремонт їдальні Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з 
обласного бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів 
місцевого розвитку)

0617691 "Виконання заходів за 
рахунок цільових 
фондів,утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і 
фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади."

Збільшення видатків на оплату послуг з виготовлення дитячих ігрових 
майданчиків.

Збільшення видатків на придбання матеріалів (виготовлення конструкції 
топочної Воскресенського ДНЗ "Сонечко".

Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенціЇ з обласного бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку (КБКД 
41053900)   в сумі 939022грн.



6*

7*

8*

9* За рахунок залишку коштів стабілізаційної дотації станом на 01.01.2019р. в сумі 155775грн. 

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41052600). в сумі 596824грн.

Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  станом на 01.01.2019року в 
сумі 484203грн.

За рахунок надходження коштів від  цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 
50110000) в сумі 75683грн.

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ
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